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Introdução
Durante a alta temporada na cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina, o

cotidiano dos moradores se altera em virtude dos turistas que aqui chegam durante os
meses de dezembro, janeiro e fevereiro, são atraídos principalmente pelas praias e pelo
patrimônio histórico (imagem 1).

Apesar  de  a  vinda  de  turistas  ser  algo  positivo  (principalmente  no  âmbito
econômico),  a  alta  temporada  traz  problemas  já  conhecidos  pela  população  local:
descarte incorreto de lixo, trânsito e falta de água e de energia. A partir dessa situação,
esta  pesquisa  busca  responder  a  seguinte  questão:  quais  as  mudanças  ambientais  e
econômicas que ocorrem em São Francisco do Sul durante a alta temporada? Dessa
forma,  a  pesquisa  tem  como  objetivo  geral  identificar  as  situações  que  alteram  o
cotidiano dos moradores de São Francisco do Sul durante a alta temporada no âmbito
ambiental e econômico. Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes
objetivos específicos: identificar, por meio do questionário, a opinião dos moradores de
São Francisco  do Sul  acerca  das  mudanças  econômicas  e  ambientais  durante a  alta
temporada;  estabelecer  alternativas  que  possam  minimizar  os  possíveis  problemas
recorrentes na alta temporada.

Para  abordar  pesquisar  o  tema  escolhido  foram  utilizadas  as  obras  de
DALL’AGNOL (2012), FERNANDES (2011) e MARTINS (2015).

https://www.nsctotal.com.br/noticias/22-milhoes-de-turistas-devem-passar-por-sao-
francisco-do-sul acessado em 18/08/2019 as 10:52

Imagem 1: Praia da Enseada



Material e Métodos
Primeiramente, foram estudados e pesquisados os conceitos de sazonalidade e

turismo,  essenciais  para  a  elaboração  do  questionário.  “Sazonalidade,  ou
estacionalidade, em sentido estreito, é uma qualidade que se verifica em uma estação.
Em  sentido  amplo,  corresponde  a  padrões  uniformes  de  desempenho  ao  longo  de
determinados períodos, relacionados às estações climáticas”. (MESQUITA1, 2011 apud
MARTINS, 2015,  p.63).  Trata-se de  uma pesquisa exploratória-descritiva,  já  que se
buscou as percepções dos moradores da cidade acerca da alta temporada, que foram
obtidas  por  meio  do  questionário.  “A  pesquisa  exploratória  tem  como  objetivo
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito
ou a construir  hipóteses”(DIEHL, TATIM, 2004, p. 53). É uma pesquisa qualitativa,
tendo em vista que foca na opinião relatada pelos sujeitos da pesquisa, e não apenas nos
números.

Os  impactos  que  o  turismo  traz  à  cidade  catarinense  são  diversos:  mais
empregos, mais capital movimentando-se na economia, trânsito (Imagem 2), lixo nas
praias e nas ruas e falta de água de energia e água. Os impactos podem ser positivos
quando trazem algum benefício para a população receptora e negativos quando trazem
estragos e problemas para a localidade e sua comunidade. (DALL`AGNOL, 2012)

Devemos sempre lembrar que o maior recurso que uma região possui é sua
gente, por isso, as políticas e diretrizes para o turismo devem estar centradas na cadeia
produtiva e na comunidade, procurando desenvolver as qualificações profissionais das
pessoas,  estimular  o  surgimento  de lideranças  e  determinar  os  objetivos  do destino.
(PETROCCHI2,  2000 apud FERNANDES, 2011).  Tendo em vista  a  importância  da
população local  de São Francisco do Sul para o desenvolvimento e  crescimento do
turismo na região, deve-se levar em consideração a percepção dos moradores acerca dos
impactos  negativos  e  positivos  que  essa  atividade  traz  à  localidade,  bem  como
estabelecer alternativas que possam minimizar os problemas.

https://www.  nsctotal.com.br/an acessado em 18/08/2019   as 11:08
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Imagem 2: Entrada de São Francisco do Sul
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Resultados e discussão
A maior parte dos entrevistados moram na cidade há mais de 14 anos. Foram

aplicados três questionários na região do Centro, sete no bairro Iperoba, um no bairro
Rocio Grande, dois no bairro Ubatuba, um na região da Reta e um no bairro Itaguaçu,
totalizando  quinze (15) questionários. A maior parte dos entrevistados são estudantes e
professores (respectivamente 4 e 7). Na faixa etária, 7 pessoas têm de 36 a 59 anos; 6
entrevistados são menores de 18 anos; 2 possuem idade de 19 a 35.

Ao serem questionados  sobre os  problemas  trazidos  pela  alta  temporada,  a
maioria  das  pessoas concordaram que a  poluição sonora e visual,  e  falta  de água e
energia são as principais dificuldades da época causadas pelo turismo. Essas questões
relacionam-se com o artigo de Dall’Agnol (2012), que expõe os impactos negativos que
a comunidade local sofre com a atividade na alta temporada.

Para minimizar os problemas, foram sugeridas as seguintes alternativas: multa
pelo  descarte  incorreto  de  lixo  (imagem 3),  mais  acesso  à  informação  aos  turistas,
duplicação da BR 2803, melhorar a infraestrutura e serviços básicos, mais profissionais
de saúde, mais vigilância, mais lixeiras espalhadas pelo município, saneamento básico.
A conscientização dos turistas e da população foram as mais citadas e enfatizadas pelos
entrevistados.

Os moradores entrevistados responderam que, no âmbito econômico, há mais
empregos,  aumento dos preços dos produtos e o comércio local  se beneficia com a
vinda dos turistas. Como afirma Sandra Dall'Agnol (2012, p.7), “o turismo pode trazer
consequências  econômicas  positivas:  Influxo  de  dinheiro,  Efeito  multiplicador,
Indústrias  de  serviços  com trabalho intensivo,  Melhor  infraestrutura:  estradas,  água,
esgotos, aeroportos, recreação. Gastos dos residentes com o uso de atrações criadas pelo
desenvolvimento.”

https://www.nsctotal.com.br/noticias/  lixo-invade-orla-da-praia-do-ervino-em-  
sao-francisco-do-sul acessado em 18/08/2019 as 10:55

Conclusão
A partir das respostas adquiridas por meio dos questionários, concluímos que

muitas  delas  eram  semelhantes,  principalmente  quando  eram  questionamentos

3 Rodovia federal que dá acesso ao município

Imagem 3: Praia do Ervino
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envolvendo os problemas da alta temporada: lixo, sujeira, trânsito, falta de água e de
energia.

Percebe-se muita insatisfação acerca da atividade turística em São Francisco do
Sul, principalmente pela falta de informação aos turistas e da (praticamente) inexistente
conscientização da comunidade local sobre a atividade turística. Como proposta para
melhorar  o  turismo  na  região,  a  mais  relevante  e  economicamente  possível  foi  a
conscientização da população local a partir de campanhas, que poderiam ser divulgadas
no site da prefeitura do município. Seria interessante e válida a disponibilização de um
espaço  especial  no  site  da  prefeitura,  destinado  especificamente  ao  turismo,  onde
haveria  a  exposição  de  futuras  ideias,  soluções,  eventos,  além  de  um  espaço  para
comentários,  dessa  forma  as  pessoas  conseguiriam  colaborar  com  o  projeto,  sendo
ouvidas e participando das decisões.
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